
                                                                                                               

RESPOSTA AOS RECURSOS 

CURSO/ÁREA Nº DA 
QUES
TÃO 

GABARIT
O 

ORIGINAL 

GABARIDO 
FINAL APÓS 
ANÁLISE DO 

RECURSO 

JUSTIFICATIVA 

TRANSVERSAL - 
MULTIPROFISSIONAL 

04 B ANULADA O enunciado direcionou para que fosse marcada a opção incorreta e nas alternativas apresentaram-se 
opções corretas e incorretas, induzindo o candidato ao erro. 

TRANSVERSAL - 
MULTIPROFISSIONAL 

07 B ANULADA O enunciado direcionou para que fosse marcada a opção incorreta e nas alternativas apresentaram-se 
opções corretas e incorretas, induzindo o candidato ao erro. 

TRANSVERSAL - 
MULTIPROFISSIONAL 

12 D ANULADA O enunciado direcionou para que fosse marcada a opção incorreta e nas alternativas apresentaram-se 
opções corretas e incorretas, induzindo o candidato ao erro. 

TRANSVERSAL - 
MULTIPROFISSIONAL 

14 D ANULADA O enunciado direcionou para que fosse marcada a opção incorreta e nas alternativas apresentaram-se 
opções corretas e incorretas, induzindo o candidato ao erro. 

TRANSVERSAL - 
MULTIPROFISSIONAL 

23 A A A candidata pode encontrar a resposta no Livro Bonita et al. (2013), na página 108 do capítulo 6 que 
trata da Epidemiologia e prevenção: Doenças crônicas não transmissíveis. 

TRANSVERSAL - 
MULTIPROFISSIONAL 

25 B D O gabarito deve ser alterado para a letra D. 

TRANSVERSAL - 
MULTIPROFISSIONAL 

27 E E A alternativa está correta tendo em vista que a transmissão é DIRETA e não indireta. 

TRANSVERSAL - 
MULTIPROFISSIONAL 

29 B B No delineamento chamado “coorte histórica” o pesquisador coleta dados do efeito (doença) e das 
exposições ocorridas antes do início do estudo. Página 48 do livro Bonita et al. 

ENFERMAGEM 38 A D Após análise foi confirmado que a referência não faz parte do conteúdo programático específico da 
Enfermagem. 
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FARMÁCIA 50 E E  

FISIOTERAPIA 47 C B  

NUTRIÇÃO 31 D D A referida questão pede que seja assinalado a única alternativa CORRETA entre as respostas de A a 
E.  

A resposta do Gabarito preliminar está correta já que há apenas UMA alternativa incorreta (letra v) 
dentre as afirmativas. Assim, o pedido da candidata deve ser INDEFERIDO. 

NUTRIÇÃO 43 A ANULADA Houve um equívoco na apresentação das alternativas, pois as questões corretas são I, II e III. 

ODONTOLOGIA 35 E E No enunciado da questão, está informado que....”Entretanto, algumas informações ainda são 
necessárias para fechar o diagnóstico. Assinale a(s) alternativas (s)  CORRETA(s), de acordo com a 
justificativa proposta para cada conduta”: 

Deste modo, entende-se que como faltam informações, e a candidata confirma estar ciente disto, 
quando cita “em nenhum momento da questão foi dito que ocorreu rompimento da cripta...”e no 
enunciado é solicitado que deveria ser considerada a justificativa proposta para cada 
possibilidade de conduta clínica, e o  rompimento da cripta do germe do dente permanente, justifica 
a conduta da exodontia, a letra e) permanece como a resposta correta, contemplando a exodontia ou a 
pulpectomia, de acordo com as justificativas propostas, como possibilidades de conduta, uma vez que 
dados outros (por exemplo, a extensão da lesão periapical,  alveólise) são necessários para fechar tal 
diagnóstico e consequente indicação, como está descrito no enunciado. 

ODONTOLOGIA 37 D D O Carbowax é um componente do Endo PTC, o que torna a resposta da letra B) redundante, supérfula, 
quando cita o medicamento e o componente do mesmo, na mesma opção de resposta. O Carbowax 



NÃO É um medicamento usado individualmente, mas associado a outros componentes que juntos 
formam o Endo PTC. Como descrito pela candidata neste recurso. 

ODONTOLOGIA 40 C ANULADA A candidata está correta quando afirma que a alternativa E) além da alternativa C) pode estar 
incorreta, uma vez que deveria estar escrito “radiopacidade” e não “opacidade”.  

O esmalte é um tecido translúcido enquanto a dentina apresenta maior opacidade, e para se 
balancear esses efeitos ópticos, geralmente se comercializam resinas para esmalte e para dentina. A 
adição de óxidos metálicos produz resinas mais opacas à semelhança da dentina, e como no 
enunciado não foi citado qualquer especificidade quanto à estrutura dental na qual a resina seria 
usada, cabe anular a questão. 

ODONTOLOGIA 42 B B 

 

ODONTOLOGIA 46 C C 

 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

43 D D A afirmativa questionada refere-se ao “contato pele a pele” e não à “prática do Método Canguru” como 
afirma a candidata, havendo, portanto, um erro de interpretação em seu questionamento. A questão 
está de acordo com a referência no 01 do conteúdo programático de Terapia Ocupacional. 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

46 A A  O recurso referente à questão não tem base. A resposta correta é a alternativa letra (a) de acordo com 
a referência das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. 

TERAPIA 
OCUPACIONAL 

50 C C  A questão está de acordo com a referência nº 11 do conteúdo programático de Terapia Ocupacional 

SERVIÇO SOCIAL 39 E ANULADA Conforme justifica a candidata, a questão apresenta quatro questões no enunciado, quando na 
resposta são apresentadas cinco opções. Por isso entendemos que a questão está anulada. 



SERVIÇO SOCIAL 49 E E A solicitação da candidata referente à questão de número 49 não confere com o texto da autora 
Iamamoto (2008) destacada na solicitação de revisão, mas sim da autora Castro (2012) conforme a 
bibliografia indicada. 

MEDICINA 
VETERINÁRIA – 

CLÍNICA CIRÚRGICA 

24 C ANULADA  Duas opções falsas. 

MEDICINA 
VETERINÁRIA – 

PATOLOGIA CLÍNICA 

13 B B Indefere-se o recurso, pois são 70 gatos verdadeiros negativos, de um total de 80 gatos com leucemia 
felina, resultado em uma especificidade de 87,5%, e não 70% como afirmado pela requerente. A 
fórmula apresentada pela requerente está correta, mas os animais verdadeiro negativos e os animais 
com leucemia felina foram erroneamente identificados pela requerente na questão. São 90 gatos 
verdadeiros positivos de um total de 100 gatos positivos no Teste sorológico para Leucemia Felina, 
resultado em um valor preditivo positivo de 90% 

MEDICINA 
VETERINÁRIA – 

PATOLOGIA CLÍNICA 

38 C C Nas alternativas 2 e 3 é citada a avaliação da celularidade e na alternativa 2 não exclui outras 
avaliações, portanto recurso indeferido.  

2) As principais análises realizadas no líquor são a coloração, o aspecto, o pH, a densidade, a glicose 
e a celularidade.  

3) A elevação no número de células nucleadas no líquor denomina-se pleocitose e está associada a 
traumas ou neoplásias. 

MEDICINA 
VETERINÁRIA - 
TRANSVERSAL 

13 B B Indefere-se o recurso, pois são 70 gatos verdadeiros negativos, de um total de 80 gatos com leucemia 
felina, resultado em uma especificidade de 87,5%, e não 70% como afirmado pela requerente. A 
fórmula apresentada pela requerente está correta, mas os animais verdadeiro negativos e os animais 
com leucemia felina foram erroneamente identificados pela requerente na questão. São 90 gatos 
verdadeiros positivos de um total de 100 gatos positivos no Teste sorológico para Leucemia Felina, 
resultado em um valor preditivo positivo de 90%. 

MEDICINA 
VETERINÁRIA – 

PATOLOGIA CLÍNICA 

40 A ANULADA  

MEDICINA 
VETERINÁRIA – 

PATOLOGIA CLÍNICA 

43 C ANULADA  

MEDICINA 
VETERINÁRIA – 

CLÍNICA MÉDICA 

23 B ANULADA Anula-se a questão. As afirmativas corretas são I e V e não II e V. Não há opção para esta resposta. 

MEDICINA 
VETERINÁRIA – 

CLÍNICA MÉDICA 

42 D D A afirmativa não refere que a produção de corpos cetônicos é para a obtenção de energia a partir da 
lipólise, como diz a candidata, mas que a obtenção de energia é realizada a partir da lipólise. Portanto, 
mantém-se o gabarito na LETRA D (Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas). 

MEDICINA 
VETERINÁRIA – 

44 A A  A afirmativa III está correta – “Este animal deve ser tratado com insulina NPH, associado com fármaco 
inibidor da cascata de formação dos esteroides, como o trilostano”. A candidata afirma que o animal 
em questão não deve ser tratado com insulina. No entanto, a literatura citada não faz esta afirmação, e 



CLÍNICA MÉDICA também não indica tratar somente se houver cetoacidose. O que ocorre é que a resposta ao 
tratamento com insulina pode não ser muito satisfatório, uma vez que existe um processo de 
resistência à insulina, e o bom controle glicêmico é só alcançado após o tratamento do 
hiperadrenocorticismo, assim como referido na literatura. O quadro de diabetes mellitus não se resolve 
somente tratamento o hiperadrenocorticismo, diferente de um quadro de hiperglicemia discreta que 
pode ocorrer nestes casos. Portanto, mantém-se o gabarito na LETRA A (Apenas as afirmativas I e III 
estão corretas). 

MEDICINA 
VETERINÁRIA – 

CLÍNICA MÉDICA 

49 C C Na página 3338 (Nelson e Couto, 2015), lê-se: “Raramente observa-se nefrotoxicidade em cães e 
gatos submetidos àquimioterapia. Embora vários fármacos potencialmente nefrotóxicos sejam 
comumente usados nessas espécies, apenas a doxorrubicina (principalmente em gatos), a cisplatina 
(em cães) e doses de intermediárias a altas de metotrexato (em cães) são motivo de preocupação para 
os médicos. A clínica do autor não usa cisplatina com frequência por causa de seu potencial em induzir 
nefrotoxicidade. A doxorrubicina pode ser uma nefrotoxina em gatos, e a toxicidade cumulativa 
limitante nessa espécie pode ser renal e não cardíaca. A doxorrubicina pode causar nefrotoxicose em 
cães com doença renal preexistente e naqueles que receberam concomitantemente outras 
nefrotoxinas, tais como antibióticos aminoglicosídeos ou cisplatina.” Portanto, a afirmativa IV (A 
doxorrubicina pode ser nefrotóxica, especialmente em gatos) está correta. Mantém-se o gabarito em 
LETRA C (Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas). 

Vitória, 18 de dezembro de 2019.  
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